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 :املقدمة

ىل األساليب التي يتبعها الوالدين يف تربية أبنـائهم ومـدى وضع هذا االختبار من أجل التعرف ع

رضا األبناء عن هذه األساليب، مام يساعد يف تغيريها فيام بعد، ألساليب أكرث مناسبة، وقد صـيغت بلغـة 

ىل أربعـة عـرش بعـدا لهـذه عامية تناسب الطلبـة وبجميـع املـستويات، ومـن خاللهـا ميكـن التعـرف عـ

 .األساليب

ألساليب املعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء من ترجمة وتعريـف محمـد الـسيد اختبار امبو 

 Perris et al .(1980(عبد الرحمن ومـاهر مـصطفى املغـريب، وقـد وضـع هـذا االختبـار بـريس وزمـالؤه 

 Egna Minnen Avمـن اسـم االختبـار باللغـة الـسويدية  وهـي الحـروف األوىل EMBUوأسـموه األمبـو 

Barndoms Uppfostram عبـارة يجـاب عليهـا )81( حيـث صـدر ألول مـرة باللغـة الـسويدية متـضمنا 

 حيث يقرر املفحوص ما إذا كانـت العبـارة تنطبـق عليمـة ام ال مـن Self-reportبطريقة التقرير الذايت 

 عـيل تبدأ بهذه العبارة، تنطبق عليه دامئا، وتنتهي بهذه العبارة ال تنطبـق( خالل أربع اختيارات إجبارية 

ال أبـدا، ويقـيس : قليل جـدا، صـفر:  ساعات، درجة واحدة )2( دامئا، )3(: ويصحح االختبار كام ييل) أبدا

 .هذه االختبار أربعة عرش بعدا مميزة ألساليب الرتبية عند الوالدين وذلك لكل من األب واألم عىل حدة

 ترجمة وتعريف محمـد الـسيد اختبار امبو ألساليب املعاملة الوالدية من وجهة نظر األبناء من 

  Perris et al .(1980)عبد الرحمن وماهر مصطفى املغـريب ، وقـد وضـع هـذا االختبـار بـريس وزمـالؤه 

 Egna Minnen Avمـن اسـم االختبـار باللغـة الـسويدية  وهـي الحـروف األوىل EMBUوأسموه األمبو 

Barndoms Uppfostramعبارة يجاب عليها بطريقة 81ا  حيث صدر ألول مرة باللغة السويدية متضمن 

  .Self-reportالتقرير الذايت 
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 :دليل االختبار

 :تعليامت االختبار

دى لـ  دامئـاهـلألساليب املختلفة التي يتبعها األفيام ييل مجموعة من العبارات التي تدل عىل ا
 واألم أو مـن أبنائهم واملطلوب منك أن تقرأ كل عبارة وأن توضح مدى تكرار حـدوثها مـن كـل مـن األب

 .يحل محلهام وكنت تعيش معه منذ طفولتك

أمـام رقـم العبـارة يف ورقـة اإلجابـة   )x( فإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة كبرية ضع عالمة  
 .دامئا تحت كلمة

أمام رقم العبارة يف ورقة اإلجابـة   )x( وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة متوسطة ضع عالمة  
 .عاتتحت كلمة سا

أمام رقم العبارة يف ورقـة اإلجابـة   )x( وإذا كانت العبارة تنطبق عليك بدرجة بسيطة ضع عالمة  
 .تحت كلمة قليل جدا

أمام رقم العبارة يف ورقة اإلجابـة تحـت   )x( وإذا كانت العبارة ال تنطبق عليك إطالقا ضع عالمة  
 .كلمة ال أبدا

 :االختباروصف 

 التفصيل  الجانب الرقم 
التعرف عىل األساليب املستخدمة يف التعامـل مـن قبـل الوالـدين  الهدف الرئييس  .1

 البنائهم
 فردي او جامعي طريقة التطبيق  .2
 حسب الطالب مدة التطبيق  .3
 ست سنوات فأكرث الفئة العمرية  .4
املــستجيب لهــذا االختبــار هــو االبنــاء أنفــسهم وميكــن ان يقــدم  محاذير التطبيق  .5

 .لطالب بحيث يقدم االبن وجهة نظره يف االب ثم يف االمل
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:تصحيح االختبار

تبـدأ (يقرر املفحوص ما إذا كانت العبارة تنطبق عليمة ام ال من خالل أربع اختيارات إجباريـة 
: ويـصحح االختبـار كـام يـيل) بهذه العبارة ، تنطبق عليه دامئا، وتنتهي بهذه العبارة ال تنطبق عـيل أبـدا

درجـة واحـدة، : تنطبق بدرجة بسيطةدرجتان، : تنطبق بدرجة متوسطة درجات، )3( ق بدرجة كربةتنطب
 ويقيس هذه االختبار أربعة عرش بعدا مميزة ألساليب الرتبية عنـد الوالـدين وذلـك .صفر: تنطبق ابداال 

 .لكل من األب واألم عىل حدة

تنطبق بدرجة درجتان، :  متوسطةتنطبق بدرجة درجات، 3 تنطبق بدرجة كربة: تقدير الدرجات
 .صفر: تنطبق ابدادرجة واحدة، ال : بسيطة

تعريفه الفقرات املجال البعد

1.
اإليذاء 
الجسدي

11 – 21 – 49 – 58 
– 61  

تعرض الطفل للـرضب او أيـة صـورة أخـرى مـن 
صور العقاب البدين بطريقة قاسية ومستمرة عىل 
ــم  ــشعر بظل ــل ي ــل الطف ــسيطة تجع ــاء ب أخط

 لدينالوا

الحرمان .2
8 – 24 – 28 – 39 –

45 – 70 

حرمان الطفـل مـن الحـصول عـىل األشـياء التـي 
يحتاجهــا او عمــل أشــياء يحبهــا بــصورة تجعلهــا 

 يشعر ببخل الوالدين عليه

القسوة .3
6 – 12 – 22 – 50 –

56 – 57 

إحساس الطفل بأن احد الوالدين او كالهام قاس 
لتهديـد بالعقـاب يف تعامله كأن يـستخدم معـه ا

 البدين والتهديد بالحرمان ألبسط األسباب

اإلذالل .4
17 – 26 – 32 – 52 

– 64  

تعمــد تــوبيخ الطفــل ووصــفه بــصفات ســيئة يف 
ــة  ــه بطريق ــرين أو معاملت ــخاص آخ ــود أش وج
تــشعره بــالنقص والدونيــة مــع عــدم تقــدير 

 إمكانياته
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تعريفه الفقرات املجال البعد

الرفض .5
4 – 5 – 13 – 25 –

69 

 او الحــديث معــه لفــرتة تجنــب معاملــة الطفــل

طويلة عىل أخطاء بـسيطة بطريقـة تـشعر بأنـه 

 غري محبوب من أحد الوالدين او كالهام

6.
الحامية 

الزائدة

16 – 18 – 20 – 51 

– 59 – 66  

الخوف عىل الطفل بصورة مفرطة مـن أي خطـر 

قد يهدده مع إظهار هذا الخوف بطريقة تؤجـل 

 اعتامد الطفل عىل ذاته

7.
التدخل 

الزائد

1 – 33 – 41 – 53 –

63 

وضع حدود معينة للمسموح بـه واملرفـوض مـن 

وجهــة نظــر اآلبــاء مــع التمــسك بهــذه الحــدود 

بشكل قاس مع التدخل يف كل صـغرية وكبـرية يف 

 حياة الطفل 

التسامح .8
9 – 37 – 55 – 68 –

75 

احرتام رأي الطفل وتقبلـه عـىل عيوبـه وتـصحيح 

  الثقة يف نفسهأخطائه دون قسوة مع بث

9.
التعاطف 

الوالدي

2 – 36 – 38 – 67 –

74 

تعود الوالدين إظهار الحب للطفل سواء بـاللفظ 

 او الفعل

10.
التوجيه 

لألفضل

7 – 29 – 35 – 47 –

71 

توجيه الطفـل نحـو النجـاح يف العمـل والدراسـة 

حتى يكـون عـضوا نافعـا يف املجتمـع لـه قيمتـه 

 وكيانه

11.
اإلشعار 

لذنببا

23 – 34 – 40 – 44 

– 46 – 48  

ــه  ــأنه ومعاملت ــن ش ــل م ــل والتقلي ــري الطف تحق

ــضمري أو اإلحــساس  ــذاب ال ــشعره بع ــة ت بطريق

 بالذنب حتى عىل األخطاء التي ليس له يد فيها
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تعريفه الفقرات املجال البعد

التشجيع .12
19 – 30 – 42 – 43 

– 60  

ـــشجيعه  ـــدين ملـــساعدة الطفـــل وت ـــل الوال مي

 بطريقــة والوقــوف بجانبــه يف املواقــف الــصعبة

 تدفعه قدما إىل األمام

13.
تفضيل 

األخوة
141531 – 54 – 65 

نبذ الطفل وتفضيل إخوته عليـه ألي سـبب مـن 

األســباب لجنــسه او ترتيبــه املــيالدي او ألســباب 

 أرسية

التدليل .14
3 – 10 – 27 – 62 –

72 – 73 

تحقيق رغبات الطفل بطريقة مفرطة مع إضـفاء 

تامم عليه أكرث من إخوتـه مزيد من الرعاية وااله

 بصورة تعوقه عن تحمل املسؤولية مبفرده

: املراجع

أساليب املعاملـة الوالديـة كـام يـدركها األبنـاء وعالقتهـا بـالتوافق ). 2008(البليهي، عبد الرحمن  

رسـالة ماجـستري غـري منـشورة، . دراسة ميدانية عىل طالب املرحلة الثانوية مبدينة بريـدة. النفيس

 .نايف العربية للعلوم االمنيةجامعة 

 Perris, C et al (1980). Perceived depriving parental rearing and depression, Br J 

Psychaitry, 148(1), 170-175. 
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:اختبار امبو ألساليب املعاملة الوالدية

يف ورقـة حدد رأيك يف أسلوب األب يف الجزء الخاص بـه، ويف أسـلوب األم يف الجـزء الخـاص بهـا 
ال ترتك سؤال دون إجابة وال تضع أكرث من عالمتني أمـام رقـم الـسؤال، واحـدة للـرأي يف أسـلوب . اإلجابة

اكتب يف ورقة اإلجابة وتأكد أن هذه البيانات رسية ولغـرض البحـث  األب، واألخرى للرأي يف أسلوب األم،
 .العلمي فقط

العبارة الرقم

تنطبق 

بدرجة 

كبرية

تنطبق 

بدرجة 

متوسطة

تنطبق 

بدرجة 

بسيطة

ال تنطبق

1.

هـل كنـت تــشعر أن خـوف أبــوك 

وأمك عليك كان يجعلهم يتـدخلوا 

 يف كل يشء تعمله

2.
هــل أبــوك وأمــك متعــودين عــىل 

 إظهار حبهم لك بالكالم أو بالفعل

3.
ــدلعوك  ــانوا ي ــك ك ــوك وأم هــل أب

 أحسن من إخوتك

4.
  وأمــك مــاهــل شــعرت بــأن أبــوك

  يحبوكاكانو

5.

رفــضوا يهــل كــان أبــوك وأمــك 

يتكلمـــوا معـــاك ملـــدة أطـــول إذا 

 عملت حاجة سخيفة

6.
هل كان أبوك وأمك يعاقبوك حتى 

 عىل األخطاء البسيطة
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الرقم
تنطبق  العبارة

بدرجة 
 كبرية

تنطبق 
بدرجة 
متوسطة

تنطبق 
بدرجة 
بسيطة

ال تنطبق

7.
يحاولوا يخلـو  أبوك وأمك هل كان

 منك إنسان له شان وقيمة

8.
هل حـصل أنـك زعلـت مـن أبـوك 

 منعــوا حاجــة عنــك وأمــك ألنهــم
 كنت بتحبها

9.
هل تفتكر أن كل من أبـوك وأمـك 
كانوا يتمنوا أنك تكون أحسن مـن 

 اليل أنت فيه حاليا

10.
يـسمحوا لـك  كانوا هل أبوك وأمك

 اكــانو تعمـل او تأخـذ حاجـات مـا
 يسمحوا فيها ألخواتك

11.
هل تفتكر أن عقـاب أبـوك وأمـك 

 لك كان عادل مل يظلموك

12.
هل تظن أن فيه واحد مـن أبويـك 

 كان شديد عليك او قايس معك

13.

 هـل خطـأعمـل حاجـة ملا كنـت ب
ــك  ــوك وان ــروح ألب ــدر ت ــت تق كن
وتصلح غلطتـك وتطلـب مـنهم أن 

 يسامحوك
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الرقم

تنطبق  العبارة

بدرجة 

 كبرية

تنطبق 

بدرجة 

متوسطة

تنطبق 

بدرجة 

بسيطة

ال تنطبق

14.
هــل كنــت بحــس ان أبــوك وأمــك 

 يحبوا حد من إخوتك أكرث منك

15.

هـــل أبـــوك وأمـــك كـــانوا دامئـــا 

ك أســـوء مـــن معـــاملتهم يعـــاملو

 إلخوتك

16.

ــك  هــل حــصل أن حــدة مــن أبوي

منعوك تعمل حاجـة كـان يعملهـا 

األطفــال اآلخــرين علــشان خــايفني 

 عليك من الرضر

17.
ملا كنت طفل هل حصل انـرضبت 

 او اتهنت يف وجود ناس أغراب

18.

هل كان أبوك وأمك دامئا يتـدخلوا 

مـن تعمله بعـد مـا ترجـع  يف اليل

 املدرسة او العمل

19.

ملا كانت ظروفك تبقى سـيئة هـل 

كنت تحـس ان أبـوك وأمـك كـانوا 

 يحاولوا يريحوك ويشجعوك

20.
هل أبوك وأمك كانوا دامئا خـايفني 

 عىل صحتك بدون داعي
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21.
هــل أبــوك وأمــك كــانوا يــرضبوك 
بقــسوة عــىل أخطــاء بــسيطة ال 

 تستحق الرضب عليها

22.
 أبوك وأمك كانوا يغضبوا منـك هل

إذا مل تساعد يف أعامل البيـت الـيل 
 كانوا يطلبوها منك

23.

هل أبوك وأمك كـانوا يزعلـوا جـدا 
منك ملـا تغلـط لدرجـة انـك كنـت 
تحـــس فعـــال بالـــذنب او عـــذاب 

 الضمري

24.

ــاولوا  ــانوا يح ــك ك ــوك وأم ــل أب ه
يــوفروا لــك حاجــات زي أصــحابك 

ـــذلوا أقـــىص ـــانوا يب ـــدهم وك  جه
 علشان هيك

25.
هل كنت تحس بـأن مـن الـصعب 

 عليك ان تريض أبوك وأمك

26.
هل كـان أبـوك وأمـك يحكـوا عـن 
كالمك وأفعالك أمام الناس األغراب 

 بشكل يحسسك بالخجل
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.27ر
هل تحـس أنـه أبـوك وأمـك كـانوا 

 بحبوك أكرث من أخواتك

28.
هل أبوك وأمك كانوا يبخلوا عليـك 

 بالحاجات اليل تعوزها

29.
هل أبوك وأمك كانوا دامئا مهتمـني 
ـــة يف  ـــك تأخـــذ درجـــات عالي بأن

 االمتحانات

30.
ملا كنت تتعرض لظروف او مواقف 
صعبة هل كنـت تحـس انـه أبـوك 

 وأمك ممكن يساعدوك

31.
هل كان أبوك وأمك دامئا يعملـوك 
ــل  ــوا ك ــا يجيب ــداء او دامئ ــبش ف ك

 فوق رأسكحاجة سيئة 

32.

ا قولـويهل أبوك وأمك كانوا دامئـا 
قولـوا لـك  ي رصت كبري، اولك أنت

أنــت رصت رجــل او بنــت وتقــدر 
 .تريدهتعمل اليل 

33.
هل أبوك وأمك كانوا دامئـا ينقـدوا 

 أصحابك اليل تحبهم يزوروك
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34.
هــل كنــت تحــس ان أبــوك وأمــك 
يفكروا ان أخطائك هي الـسبب يف 

 ادتهم عدم سع

35.
ــاولوا  ــانوا يح ــك ك ــوك وأم ــل أب ه
ــوك  ــشان يخل ــك عل ــضغطوا علي ي

 أحسن واحد

36.
هــل كــان أبــوك وأمــك يظهــروا 
شعورهم بـأنهم بحبـوك وحينيـنن 

 عليك جدا

37.
هــل تعتقــد ان أبــوك وأمــك كــانوا 

 يحرتموا رأيك

38.
هل حسني انـه أبـوك وأمـك كـانوا 

 اإلمكانيحبوا يكونوا معاك بقدر 

39.
هــل كنــت تحــس ان أبــوك وأمــك 

 بخالء وأنانيني معاك

40.
لـك ا هل أبوك وأمـك كـانوا يقولـو

 إذا عملك كذا سنزعل منك: دامئا 

41.
ــت الزم  ــا ترجــع البي ــا مل هــل دامئ
تحيك ألبـوك وأمـك عـن كـل الـيل 

 أنت عملته بره البيت 
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42.
هل تعتقد ان أبـوك وأمـك حـاولوا 

علــوا مرحلــة املراهقــة بالنــسبة يج
 إلك مرحلة جميلة ومفيدة

43.
هـــل أبـــوك وأمـــك كـــانوا دامئـــا 

 يشجعوك

44.

ا هل أبوك وأمك كانوا دامئـا يقولـو
هــذا جزاتنــا الــيل : لــك كــالم مثــل
 نعمله علشانك 

45.

 يـسمحوا اهل أبوك وأمك مـا كـانو
ــاه  لــك تعمــل الــيل أنــت بــدك إي

ينــك تكــون بحجــة أنهــم مــش عاز
 دلوعة

46.

هــل حــدث انــك حــسيت بعــذاب 
الــضمري نحــو أبــوك وأمــك علــشان 

 أترصفت بطريقة ال يحبونها 

47.

هــل تعتقــد ان أبــوك وأمــك كــانوا 
يطــالبوك انــك تتفــوق خــصوصا يف 
ــياء  ــة او أش ــة او يف الرياض املدرس

 مثل هيك
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48.
ــد  ــة عن ــي الراح ــت بتالق ــل كن ه

 لهــم والــديك ملــا كنــت تــشتيك
 اجزانك

49.
هل حصل انك تعاقبت مـن أبـوك 
او أمك بدون ما تكـون عملـت أي 

 يشء

50.
هل أبوك وأمك عادة كـانوا يقولـوا 
لك احنـا مـش مـوافقني عـىل الـيل 

 تعملوا يف البيت 

51.
هــل حــدث ان أبــوك وأمــك كــانوا 
يحاولوا يضغطوا عليـك انـك تأكـل 

 أكرث من طاقتك

52.
ن أبوك وأمك عادة ينقـدوك هل كا

دة ئويصفوك بأنك كسوا وقليل الفا
 أمام الناس اآلخرين 

53.
هل كان أبوك وأمك يهتمـوا بنـوع 
األصدقاء اليل كنت بتميش معاهم 

54.

هل كنت دامئا الشخص الوحيـد يف 
أخواتك اليل أبوك وأمك يلوموه لو 

 حاجة حصلت
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55.
 عـىل هل كان أبوك وأمـك يقبلـوك

 أي صورة 

56.
ــاملوك  ــك يع ــوك وأم ــان أب هــل ك

 بطريقة جافة او فظة

57.
ــاقبوك  ــك يع ــوك وأم ــان أب ــل ك ه
بــشدة عــادة حتــى عــىل األخطــاء 

 التافهة

58.
هل حدث أن أبوك وأمـك رضبـوك 

 بدون سبب

59.

هل حدث انـك متنيـت ان قلـق او 
 وايكونـ خوف أبوك وأمك عليك ما

 بهذا الشكل 

60.
هل كان أبوك وأمـك يـشجعوك يف 
ــيل  ــات ال ــك والحاج ــباع هوايت إش

 تحبها 

61.
هل كنت يف العادة ترضب بقـسوة 

 من أبوك وأمك

62.
هل كنـت يف العـادة تـروح املكـان 
اليل تحبه من غري أبـوك وأمـك مـا 

 ني عليك بشدة قلقيكونوا 
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63. 

هل أبوك وأمك كانوا يضعوا حدود 
واملمنـــوع تعملـــه وح بـــه للمـــسم

ومتسكوا بالحدود هاي بـشكل قـايس 
 جدا

    

64. 
هــل أبــوك وأمــك كــانوا يعــاملوك 

 بطريقة تحسسك بالخزي والخجل
    

65. 
ــوك وأمــك كــانوا يــسمحوا  هــل أب

يعملـوا حاجـات مـن الخواتك انهم 
  مينعوها عنكاليل كانوا

    

66. 

هل تعتقد ان شـعور أبـوك وأمـك 
ان يحـصل لـك بالخوف عليك مـن 

حاجة كان شعور مبـالغ فيـه أكـرث 
 من الالزم

    

67. 
بينـك هل كنـت تحـس ان العالقـة 

 وبني والديك حب وعطف
    

68. 

هل كان االخـتالف يف الـرأي بينـك 
وبني أبويك يف بعض األمـور يقابـل 

ال يفــسد األمــر (االحــرتام مــنهم 
 )بينكم
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69. 
هــل حــدث ان أبــوك وأمــك كــانوا 

ما يعرفوك هام ك من غري يزعلوا من
  .زعالننيملاذا 

    

70. 
هل حدث انـه أبـوك وأمـك كـانوا 

 يخلوك تنام من غري عشاء 
    

71. 
هــل كنــت تحــس ان أبــوك وأمــك 
ــنجح يف أي  ــوا فخــورين ملــا ت يكون

 مهنة

    

72. 
هل كان دامئا أبوك وأمك يفـضلوك 

 عن إخوتك
    

73. 
ــوا يف  ــك يقف ــوك وأم ــان أب ــل ك ه

أخواتك حتى ولو كنـت صفك ضد 
 أنت الغلطان

    

74. 
هـــل أبـــوك وأمـــك كـــانوا عـــادة 

 يعانقونك 
    

75. 
هــل كنــت تحــس ان أبــوك وأمــك 
نفسهم تكون أحسن مـن هيـك او 

 زي حدة معني

    



 اختبار أمبو ألساليب التنشئة األرسية من قبل األبناء                           التفكري  مركز ديبونو لتعليم 

21 

 :االختبارتقرير حالة عن 

  اسم الفاحص 
  تاريخ التطبيق
  اسم املفحوص 
  عمر املفحوص

  الهدف من الفحص
  ة التي حصل عليها الدرج

  تفسري الدرجة 

 :اهم التوصيات

1. .................................................................................................. 

2. .................................................................................................. 

3. .................................................................................................. 

4. .................................................................................................. 

 

 :توقيع الفاحص
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